
 

 

Årsplan 2021 

for 

Låvesvalen familiebarnehage 

                                   

 

Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. 

Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset det enkelte barn og 

barnegruppen. Barnets beste skal alltid være et overordnet mål. 

Denne årsplanen skal vise hvordan barnehagen jobber for å oppfylle kravene i den nasjonale 

rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen skal også beskrive hvordan 

vi jobber for å nå Oslo kommunes felles målsetninger for barnehagene:  

• Barnehagebarn skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing. 

• Barnehagebarn skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den 

enkelte. 

• Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, 

utvikling og læring. 

• Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter og være godt 

forberedt til skolestart. 



 

 

Om barnehagen 

I august 2018 åpnet vi Låvesvalen, en helt ny familiebarnehage på et småbruk i Sørkedalen. 

Barnehagen er godkjent for 8-10 barn i aldersgruppen 0-6 år.  Gården ligger i idylliske 

omgivelser, kun 10 min med bil fra Røa. Busstoppen heter Søndre Solberg og barnehagen ligger 

200m fra stoppet. 

De som jobber i barnehagen er to pedagogiske medarbeidere i 100% stililng.  Vi har også en 

pedagog som jobber en dag i uken i barnehagen. 

Martine og Sanda er opptatt av å gi barna en trygg hverdag, med lek, moro, og spennende 

utfordringer. 

Våren 2020 fikk vi kaningård med kaniner i barnehagen. I dag har vi 5 kaniner! Vi har og vår 

egen hønseflokk med høner og haner. Vi har med barna å hente egg og på enkel pleie av 

dyrene. Det er veldig koselig når de rusler rundt på tunet vårt!  

Av dyrene lærer barna empati, å gi omsorg og vise respekt som er viktige egenskaper i 

sosialisering med andre barn og voksne. Samtidig opplever vi at barna har stor glede av å være i 

nærkontakt med dyr. 

 

Tilvenning 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barna kan få en trygg og 

god start i barnehagen. Se «Oslostandard for tilvenning i barnehagen». 

Våre tiltak 

• Vi tilbyr en samtale/besøk før oppstart i barnehagen, hvor foreldre og ansatte 

utveksler informasjon om barnet og barnehagen 

• Vi gir informasjon om våre rutiner for oppstart og tilvenning, og anbefaler at 

foreldre setter av mer enn de tre fastsatte dagene. Dette gir barnet mulighet til å bli 

mest mulig trygg på den voksne, avdelingen og sine nye omgivelser.  

• Vi gir hvert nye barn i barnehagen en tilknytningsperson ved oppstart. Vi legger vekt 

på å skape trygghet i alle relasjoner, mellom barn og voksne. 

• I tilvenningsperioden ligger fokuset vårt på å gjøre barna trygge på de voksne, 

avdelingen og sine nye omgivelser, og vi er derfor svært observante ovenfor barnas 

uttrykk i starten 



 

 

• Vi tilpasser tilvenningsperioden til hvert enkelt barn behov, og har en tett dialog 

med foreldrene under denne perioden 

 

Vennskap og fellesskap 

I barnehagen skal alle barn få oppleve seg selv som verdifulle, få venner og bidra i et sosialt 

fellesskap. 

Barnehagen skal forebygge, avdekke og stoppe mobbing og krenkelser. 

Barnehagen skal fremme likestilling, og motvirke alle former for diskriminering. 

Våre tiltak 

• Vi tilrettelegger for lek på barnas premisser i et inkluderende fellesskap 

• Vi viser respekt for hvert enkelt barn, og lærer dem å vise respekt for hverandre og 

omgivelsene sine 

• Vi oppfordrer barna til å inkludere andre barn i leken, og å skape gode relasjoner 

seg imellom 

• Vi er observante ovenfor negative relasjoner mellom barna, og iverksetter tiltak ved 

behov. 

• Vi har et bevisst fokus på det å forebygge og motvirke alle former for diskriminering, 

utestengning og mobbing, ved å være tilstedeværende voksne og ved å reflektere 

over egen væremåte og holdninger overfor barna og andre voksne. 

Lek 

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 

Barnehagen skal ha et fysisk miljø som støtter barnas utvikling og sosiale og språklige 

samhandling. 

Barnehagen skal legge til rette for et inkluderende miljø der alle barna kan oppleve glede og 

engasjement gjennom lek. 

Våre tiltak 

• Vi tilrettelegger for at leken er en stor del av hverdagen til barna, og bruker 

hverdagssituasjonene som et godt verktøy  

• Alt materiell står på barnas nivå, og er derfor tilgjengelig for barna til enhver tid. 

Dette gjør at de står fritt til å velge aktiviteter ut ifra egne interesser, mestringsnivå 

og hva som gleder dem 



 

 

• Vi tilbyr barna ulike muligheter for fin- og grovmotorisk lek i varierte omgivelser 

 

• Vi er aktivt tilstedeværende i barnas lek for å kunne veilede dem og sørge for at 

hvert 

enkelt barn inkluderes i leken 

Læring 

Barna skal oppleve et stimulerende og utforskende miljø som fremmer barns nysgjerrighet 

og lærelyst. 

Barnehagen skal sørge for utvikling og progresjon innenfor alle fagområdene i 

rammeplanen. 

Barnehagen skal støtte og berike barnas initiativ og gi dem utfordringer og tiltro til egne 

evner. 

Våre tiltak 

• Barnehagen er lagt til rette på en slik måte at de innbyr og inspirerer barna til læring 

gjennom lek 

• Vi støtter, veileder og oppmuntrer barna i deres læringsprosesser for å fremme god 

selvfølelse og la dem få oppleve mestring 

• Vi hjelper barna med å oppleve mestring og å se sine egne seire i løpet av dagen, 

ved å fokusere på selve prosessen framfor målet i aktivitetene vi gjør 

• Vi sørger for at barnehagen har et inkluderende fellesskap, og tilrettelegger slik at 

barna kan bidra i egen og andres læring 

• Vi har fokus på at alle barna skal få varierte opplevelser, erfaringer, utfordringer og 

mestringsopplevelser 

Kommunikasjon og språk 

Barnehagen skal støtte barns bruk av språk som redskap for å tenke og gi uttrykk for egne 

meninger og følelser. 

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen. 

Barnehagen skal fange opp og støtte barn som trenger ekstra støtte i sin språkutvikling. Se 

«Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling». 



 

 

Våre tiltak 

• Personalet bruker språket aktivt i de ulike hverdagssituasjonene i barnehagen, ved å 

benevne gjenstander, omgivelsene og setter ord på følelser for å hjelpe barnet til å 

få et rikere språk  

Vi hjelper, veileder og oppfordrer barna til å bruke språk i lek, konflikter og andre 

læringssituasjoner 

• Vi har daglige lese- og samlingsstunder med sang, rim og regler, og barna har fri 

tilgang til bøker i hverdagen 

• Barnehagen bruker språkkartleggingsverktøy ved behov for ekstra språkstøtte 

 

Omsorg 

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan knytte seg til personalet og til hverandre.  

I barnehagen skal alle barna bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har 

behov for. 

Barnehagen skal forebygge og avdekke omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Se 

Oslostandard for samarbeid mellom helsestasjon, barnehage og barneverntjenesten. 

Våre tiltak 

• Vi har fokus på en trygg og god tilvenningsperiode der barnet blir kjent med 

personalet, de andre barna og avdelingen. Dette for å gi barnet en best mulig start i 

barnehagen 

• Vi deltar aktivt i barnas lek og hverdag  

• Vi observerer barna daglig for å kunne kartlegge hvert enkelt barns behov, og 

gjennom disse observasjonene arbeider vi for å kunne gi barna den støtten og 

hjelpen de trenger 

• Vi er der for og ser hvert enkelt barn, og gir nærhet og trøst når barnet har behov 

for det  

• Vi legger vekt på å være trygge og gode rollemodeller for barna 

Medvirkning 

Barn skal delta i demokratiske prosesser og ha innflytelse på det som skjer i barnehagen. 

Barnas medvirkning må tilpasses individuelle forutsetninger og behov. 



 

 

Barnehagen skal ivareta foresattes rett til medvirkning, og samarbeidet skal alltid ha barnas 

beste som mål. 

Våre tiltak 

• Vi skaper en trygg og god arena, som gjør at barna er trygge på å si sine meninger, 

prøve seg fram og å se konsekvensen av dette 

Vi er bevisste på barnas ulike uttrykksformer, og gir dem muligheter for 

medvirkning i forhold til deres alder, erfaringer og individuelle forutsetninger og 

behov. Vi gir barna mulighet til å erfare at deres mening betyr noe, og lar dem få 

innflytelse på det som skjer i barnehagen 

• Vi lærer barna selvstendighet, samtidig som vi lærer dem at de er en del av en større 

gruppe, og at man må ta hensyn til hverandre 

 

 

Livsmestring og helse 

Barnehagen skal bidra til barnas trygghet, livsglede, og følelse av egenverd.  

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og samtidig gi rom for hvile. 

Barnehagen skal bidra til at barna utvikler matglede og sunne helsevaner. 

Våre tiltak 

• Vi har fokus på at barna skal føle seg trygge i barnehagen, at de føler seg som en 

del av et fellesskap og føler at de blir sett og inkludert i dette fellesskapet hver dag 

• Vi støtter barna i å mestre og håndtere ulike utfordringer i løpet av dagen, og 

hjelper dem til å erkjenne egne og andres følelser, ved å snakke med barna om dette 

i de ulike situasjonene som oppstår 

• Vi sørger for at barna får varierte motoriske utfordringer hver dag, både inne og ute 

• Vi tilbyr alle barna hvilestund 

• Vi tilbyr barna et sunt og variert kosthold. Vi lager maten fra bunnen av, og bruker 

økologiske varer.  

Danning 

Barnehagen skal støtte barnas utvikling av egen identitet og bidra til at barna utvikler positiv 

selvfølelse. 

Barnehagen skal legge til rette for at barna utvikler kritisk tenkning og etisk dømmekraft. 



 

 

Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og 

handlinger skal verdsettes og følges opp. 

 

Våre tiltak 

• Vi har fokus på et inkluderende fellesskap, samtidig som vi er lydhøre for individuelle 

uttrykk og handlinger 

 

• Vi støtter barna i deres utvikling til å bli selvstendige mennesker, og bidrar til at de 

tenker godt om seg selv 

• Vi bidrar til at barna utvikler en positiv og god selvfølelse, ved å se dem, lytte til dem 

og anerkjenne deres behov, meninger og perspektiver i fellesskapet 

• Vi lærer barna om samhold, og at det er viktig å respektere og se andres behov og 

meninger, like mye som det er viktig å se seg selv og sine behov og meninger. Vi har 

også fokus på å lære barna gode verdier og holdninger, ved at personalet er gode 

forbilder for barna og behandler barn, voksne og miljøet med respekt. 

• Barna er i daglig kontakt med dyr, og får erfaringer med å behandle dyr med respekt 

og empati. Dette er egenskaper som er viktige å ta med seg inn i alle relasjoner.  

 

Bærekraftig utvikling 

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold. 

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 

Våre tiltak 

• Vi går jevnlig på turer i barnehagens nærmiljø, og i skogen vår, for at barna skal få 

erfare og oppleve naturens mangfold og dens verdi, og lære seg å ta vare på den, 

seg selv og hverandre. 

 

• Vi voksne har fokus på å være gode rollemodeller for barna når vi ferdes ute i 

naturen. 

 

• Vi bruker økologiske varer når vi lager mat. 

• Vi dyrker egne grønnsaker og urter til eget bruk. Barna er med i prosessen.  



 

 

Planlegging, vurdering og dokumentasjon 

Barnehagen skal planlegge, vurdere og dokumentere det pedagogiske arbeidet. 

Våre tiltak 

• Personalet har personalmøter og planleggingsdager, hvor vi arbeider 

med planlegging og evaluering 

• Vi observerer og vurderer barnegruppens trivsel, deres individuelle behov og 

allsidige utvikling for å kunne gi alle barna et tilrettelagt tilbud i barnehagen 

• Vi dokumenterer ved hjelp av ukeplaner, ukesrapporter, bilder og barnas kreative 

kunst 

• Vi sender ut fredagspost hver uke så foreldrene får innblikk i barnas 

barnehagehverdag 

• Vi tilbyr en-to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret, hvor vi går igjennom 

observasjoner og refleksjoner av trivsel og utvikling som personalet har gjort seg om 

barnet. Dette gir også foreldrene en god mulighet til å utveksle informasjon om 

barnet 


